
Nicolae Stefania‐Claudia 
 

Stimată Doamnă, 

Vă prezint cu respect candidatura mea pentru postul vacant în cadrul Consiliului 
Facultății, de care am luat la cunoștință prin intermediul domnului prodedan Cătălin Mănescu și 
prin intermediul doamnei decan Stoian Mirela. Pe parcursul întregii mele activități profesionale, 
am avut ocazia să-mi valorific și să-mi dezvolt calitățile. 

Mi-am dezvoltat abilitățile de manageriere a situațiilor și a timpului încă din liceu, 
participând la activităâi extracurriculare precum LMT(Liderii Mileniului Trei), IMPACT, 
EcoProvocarea, precum și în cadrul Centrului de Jurnalism din incinta Liceului “Danubius”, 
unde am ocupat postul de redactor și jurnalist de teren. Dacă ar fi să spun câteva lucruri despre 
mine, acelea ar fi că sunt un om ambițios, care niciodată nu-și cunoaște limita în ceea ce privește 
domeniul profesional, sunt o fire cooperativă, prietenoasă și amuzantă.  

Ca și experiență în ceea ce privește activitatea de reprezentare a elevilor/studenților, în 
liceu am fost membră a AECL(Asociația Elevilor din Călărași), unde alături de echipa din care 
făceam parte, am apărat cu strictețe drepturile elevilor, astfel încât am ajuns câștigătorii 
premiului “Cu 50% mai aproape de educație”, premiu oferit în cadrul Galei Premiilor Participării 
Publice din 2019. Activitatea mea de reprezentare a studenților a început încă din primul an de 
facultate, unde am fost desemnată de către colegii de grupă șefă de grupă, iar anul acesta am 
ajuns șefă de serie. Consider că experiența mea pe plan de reprezentare este un atuu pentru mine.  

Nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii 
mele și sunt convinsă că în cadrul Consiliului Facultății vă puteți convinge de calitățile mele 
profesionale menționate mai sus. 

Cu stimă și considerație, 

Nicolae Stefania-Claudia 



NICOLAE ȘTEFANIA CLAUDIA
Consultant Vanzari - S.C Meli Melo Fashion S.R.L

Din Călărași

Date contact

Email: Tel: 

Despre mine

Sunt o persoană căreia îi place să lucreze în echipă, am un spirit competitiv, nu mă dau bătută la prima piedică. Asimilez ușor

informaţiile din jurul meu. Mereu mi-a plăcut să descopăr noutăţile ce-mi sunt oferite. Sunt o persoană energică, optimistă,

căreia îi place să dea tot ce e mai bun. Hobby-urile mele sunt fotografia, dansul și PC-urile. Personalitatea mea, cred eu, m-ar

ajuta enorm în orice domeniu deoarece niciodată nu renunţ la ce îmi propun. Îmi place să-mi fac prieteni noi, dar desigur să și

cunosc oameni noi. Consider că fiecare om are ceva al său care îl avantajează în viaţă. Îmi place să mă autodepășesc, să ajut

oamenii din jurul meu cu ce pot. În prezent sunt studentă la Universitatea București - Facultatea de jurnalism și știintele

comunicării, pe specilizarea Comunicare și relaţii publice, și la Academia de Studii Economice București, pe profilul Economie

agroalimentară și a mediului, anul II.

Experienţă profesională

Experienţă pe

departamente

Vânzări: 8 luni

Alimentaţie / HoReCa: 1 an și 7 luni

Iul 2021 - prezent Consultant Vanzari - S.C Meli Melo Fashion S.R.L
4 luni București | Vânzări | Comerţ / Retail

Mar 2021 - Iun 2021 Consultant Vanzari - Telekom
4 luni București | Vânzări | IT / Telecom

Ian 2020 - Mar 2021 Barman-Osparat - Gre Bakery
1 an și 3 luni București | Alimentaţie / HoReCa | Turism / HoReCa

Sep 2019 - Ian 2021 Barman-Ospătar - SC. MEDIAL WEST SRL
1 an și 5 luni București | Alimentaţie / HoReCa | Comerţ / Retail

Barman-Ospătar, lucram în ture. Datorita acestui job am dobândit capacităţi mult mai dezvoltate de
comunicare și relaţionare cu publicul, abilităţi de gestionare și de contabilitate.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Wordpress, english language, MailChimp, abilitati de comunicare si relationare, abilitate de a lucra in echipa,
lucru echipa, adobe ilustrator

www.ejobs.ro
contact@ejobs.ro

CV Nicolae Ștefania Claudia | Pag. 1/2

mailto:kdiblogs02@yahoo.com
http://www.ejobs.ro
mailto:contact@ejobs.ro


Educaţie

2015 - 2019 Liceu / Școală profesională - Liceul ''Economic'' Calarasi/ Liceul ''Danubius'' Calarasi
Profil tehnologic, filiera servicii economice/ Profil tehnologic, filiera operator procesare si editare text/iimagine | Calarasi

Primii doi ani de liceu i-am studiat în Colegiul Economic, absolvind ciclul inferior de învătământ cu diplomă, iar
ceilalţi doi ani de liceu i-am absolvit în Liceul ''Danubius'', obţinând diploma de absolvent a 12 clase, diploma
de calificare operator procesare și editare text/imagine în urma unui examen susţinut la Colegiul Tehnic
''Media'' București. În prezent sunt studentă la Academia de Studii Economice București - Economie
agroalimentară și a mediului, și la Universitate Bucuresti - Facultatea de jurnalism și știinţele comunicării pe
profilul comunicare și relaţii publice.

Abilităţi

Abilităţi generale

Abilitati de prezentare, Capacitate de lucru in conditii de stres, Capacitate de invatare rapida, Team working, Team spirit,

Microsoft Excell, Pasiune pentru fotografie, Adobe Photoshop - nivel mediu, microsoft powerpoint, microsoft word, prietenos,

certificat de compentente digitale

Limbi străine

engleză - Avansat

Alte informaţii

Voluntariat

IMPACT

perioada Sep 2020 - Sep 2020

Proiectul IMPACT, Asociatia Elevilor din Calarasi, Centrul de Jurnalism CESCUJUR al Liceului Danubius, Vreau sa fiu

antreprenor, Liderii Mileniului trei, Liceul Danubius Calarasi- EPAS

perioada Sep 2017 - Iun 2019

Am avut numeroase proiecte de voluntariat în timpul liceului, pe teme,subiecte și viziuni diferite. Fie că vorbim despre drepturile unui elev,
care de regulă sunt încălcate, de salvarea mediului înconjurător sau de proiecte de educaţie în Lidership civic, din fiecare am învăţat câte
ceva. Am fost voluntar în jurnalism, la Centrul de Jurnalism CESCUJUR al Liceului Danubius, unde am dobândit cunoștinţe în arta de a
redacta, înregistra și scrie o știre. De asemenea în anul 2017-2018 am fost ambasador junior al Parlamentului European.

Am facut parte din AECL (Asociatia Elevilor din Calarasi), in prezent sunt sefa de grupa si sefa de serie. 
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